
 

اقتصاد ي، سياسي و اجتماعي 

نسخه الكترونيك روزنامه را هر روز در سـايتwww.tejaratonline.ir  مشاهده كنيد.

 نگاه غلط سياستگذار 
به پديده گرانفروشی
حسنفروزانفرد

عض�وهیئ�تنماین�دگانات�اق
بازرگانیتهران

سرمقاله

 مفه��وم قیمت گذاری 
توسط تولیدکننده و در 
ابتدای زنجیره یک روش اش��تباه است و 
در هی��چ کجای دنیا چنین روش��ی انجام 
نمی دهن��د. دولت ه��ا برای س��اماندهی 
اقتص��اد و تورم و ناتوانی در مکانیزم های 
درست مالیات گیری، این گرفتاری را برای 
تولیدکنندگان در ایران ایجاد می کنند...
ادامهدرصفحه3

گزارش ویژه

 محل تامین هزینه ها نامشخص است

چالش های پیش روی تحقق 
اهداف نهضت ملی مسکن 

آمادگی ایران برای پسا تحریم
 آینده صنعت نفت 
در دست دولتمردان

فاطمی امین  نامه نگاری کرد؛
ضرب االجل وزیر صمت برای 

بررسی دالیل حادثه بهبهان
گروه صنعت و تجارت: 20 دی ماه در نتیجه تصادف زنجیره ای در خوزس��تان بیش از 
۵0 نفر مصدوم و کش��ته ش��دند. وزیر صنعت، معدن و تجارت پس از گذش��ت حدود 10 
روز از حادثه تصادف بهبهان با اخذ گزارش اولیه فنی، در نامه هایی جداگانه به وزیر راه 
و شهرسازی و رئیس هیات عامل ایدرو، خواستار بررسی دقیق این حادثه شد. مساله ای 
که در این سانحه موجب شگفتی شد، باز نشدن ایربگ  حتی یک خودرو بود. براساس 
گزارش های منتشر شده درباره این حادثه کیسه هوای هیچ ...                    صفحه6
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تجارت آخرین تالش ها برای داخلی سازی ارزهای دیجیتال را بررسی کرد 

رمزارز ملی در فاز عملیاتی
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وزیر اقتصاد با بیان اینکه، یکی از پیشنهاد های جدی ایران 
به هیئت روسی در مورد تکمیل مراودات بانکی و ارزی بود، 
گفت: در مورد تأمین نهاده های اساس��ی و غالت و خرید 
لوکوموتیو، بس��یار بیش��تر از آن چیزی که در ابتدا به نظر 
می رس��ید، همگرایی وجود داش��ت.   به گزارش خبرگزاری 
تسنیم، سید احسان خاندوزی درباره مباحث اقتصادی که 
رؤسای جمهور دو کشور ایران و روسیه در مورد آنها صحبت 

کردند، گفت: قبل از اینکه آقای 

 رئیس جمهور با بیان اینکه بدون تردید توسعه روابط ایران 
و روسیه به امنیت و رفاه دو ملت کمک خواهد کرد، گفت: 
حتم��ا ای��ن همکاری های امنیت س��از برای منطقه خواهد 
بود. رئیس��ی که به دعوت رس��می همتای روس خود و در 
راس��تای گسترش تعامالت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، 
به روسیه سفر کرده بود،وارد تهران شد.رئیسی در بدو ورود 
به تهران در تش��ریح دس��تاوردهای این س��فر گفت: در این 

سفر جلسات و دیدارهای مختلفی داشتیم...

دستاوردهای  سفر 
رئیس جمهور به روسیه

کمک توسعه روابط ایران و 
روسیه به رفاه دو ملت 

صفحه3 صفحه2

بایدن روی لبه تیغ
جدیدترین نظرسنجی در آمریکا: میزان 

محبوبیت رئیس جمهور به 43 درصد رسید

 اهداف مهم رزمايش ايران
چين و روسيه

فداحسینمالکی
عضوکمیس�یونامنیتملیو

سیاستخارجیمجلس

يادداشت

  برگ��زاری رزمای��ش 
نظامی مش��ترک میان 
کشورهای ایران، چین و روسیه در خلیج 
ف��ارس در واقع قدرت نمایی قدرت های 
منطقه در مقابل بیگانگان است و از آنجا 
که کش��ور های بیگانه همیشه در منطقه 
به دنبال ناامنی هس��تند، لذا برگزاری این 
رزمای��ش قطعًا پیام خوبی برای بیگانگان 

خواهد داشت.آمریکایی ها و ...
ادامهدرصفحه3

نوبتاول آگهی تجدید مناقصه
و فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله اي شماره 400/170 م

ش��رکت تولید نیروی برق رامین در نظر دارد مناقصه عمومی نصب، تس��ت و راه اندازی آناالیزرهای آنالین دود واحدهای ۵ و 6 نیروگاه را از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت 
به ش��رکت های واجد صالحیت واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیش��نهاد مناقصه گران و بازگش��ایی پاکت ها از طریق درگاه س��امانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )س��تاد( به آدرسwww.setadiran.ir انجام خواهد ش��د و الزم اس��ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و دریافت گواهی 

امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند...
شركت توليد نيروی برق رامين - امور تداركات

رجوعبهصفحه8

وزارتنیرو
شرکتمادرتخصصیتولیدنیرویبرقحرارتی

شرکتتولیدنیرویبرقرامین

شمارهثبت
عنوانآگهیلنجصیادی)تونماهیاناقیانوسهند(لنجصیادی

4/3267
چابهار

باستنادرونوشتسندشماره98816مورخ1400/08/08باشناسهسند140011452622000056
دفتراسنادرسمی8چابهارآقایشیرمحمدپوشافرزندخیرمحمدتمامیششدانگسهامخوددرمالکیت
لنجصیادی)تونماهیاناقیانوسهند(بهشمارهثبت4/3267چابهاررابهآقایمحمدکلمتیفرزندصفر

انتقالقطعیدادهاست.
مراتببهاستنادماده25قانوندریاییایرانآگهیمیگردد.

 

وم
تس

نوب

ادارهکلبنادرودریانوردی
استانسیستانوبلوچستان

شمارهثبت
عنوانآگهیلنجصیادی)تونماهیاناقیانوسهند(لنجصیادی

4/3287
چابهار

باستنادرونوشتسندشماره98855مورخ1400/08/10باشناسهسند140011452622000057
دفتراسنادرسمی8چابهارآقاییوسفهوتفرزندنبیبخشششدانگمالکیتلنجصیادی)تونماهیان
اقیانوسهند(بهشمارهثبت4/3287رابهآقایمحمدافضلهوتفرزنددرمحمدانتقالقطعیدادهاست.

مراتببهاستنادماده25قانوندریاییایرانآگهیمیگردد.

شمارهثبت
عنوانآگهیلنجصیادی)تونماهیاناقیانوسهند(لنجصیادی

4/3318
چابهار

باس�تنادرونوش�تس�ندش�ماره37791مورخ1400/08/23باشناسهس�ند140011452657000007
دفتراس�نادرس�می61چابهارآقایمحمداقبالطاهرنژادفرزندخدابخشتمامیش�شدانگس�هامخوددر
مالکیتلنجصیادی)تونماهیاناقیانوسهند(بهشمارهثبت4/3318چابهاررابهآقایمیالدطاهرنژادفرزند

عبدالوحیدانتقالقطعیدادهاست.
مراتببهاستنادماده25قانوندریاییایرانآگهیمیگردد.

 

شمارهثبت
عنوانآگهیلنجصیادی)تونماهیاناقیانوسهند(لنجصیادی

4/3773
چابهار

باستنادرونوشتسندشماره99074مورخ1400/08/24باشناسهسند140011452622000061
دفتراسنادرسمی8چابهارآقایعبدالنعیمبلوچفرزندایوبتمامیششدانگسهامخوددرمالکیتلنج

صیادی)تونماهیاناقیانوسهند(بهشمارهثبت4/3773چابهاررابهآقایعبدالعزیزشجاعالدینیفرزند
عثمانانتقالقطعیدادهاست.

مراتببهاستنادماده25قانوندریاییایرانآگهیمیگردد.

روابطعمومیادارهکلبنادرودریانوردیاستانسیستانوبلوچستان

 آگهی نقل و انتقال شناورهای لنج صیادی )تون ماهیان اقیانوس هند( 
اداره  کل بنادر و دریانوردی  استان سیستان و بلوچستان – بندر چابهار 

 انتشار نوبت اول آگهی: 1400/10/11  
  انتشار نوبت دوم آگهی: 1400/10/21  
انتشار نوبت سوم آگهی: 1400/11/02

وزارت جهاد كشاورزی
سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور

اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداری استان تهران
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

 

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اس��تان تهران در نظر دارد مناقصه عمومی پروژه مش��روحه ذیل را از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه 
مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیش��نهاد مناقصه گران و بازگش��ایی پاکت ها از طریق درگاه س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت)س��تاد( به 
آدرسwww.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای 

الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 29 /1400/10 می باشد.

ادارهکلمنابعطبیعیوآبخیزداریاستانتهران

ول
تا
نوب

پیمانکاران واجد شرایط و دارای گواهینامه صالحیت مرتبط با اسناد موجود درسامانه مذکور مجاز به شرکت در مناقصه می باشند.
اطالعاتتماسدستگاهمناقصهگزارجهتدریافتاطالعاتبیشتردرخصوصاسنادمناقصهوارائهپاکتهایالف:

آدرس: تهران – بزرگراه شهید نواب صفوی- باالتر از میدان جمهوری اسالمی- خیابان شهید کلهر غربی – پالک 246  تلفن 66906443
اطالعاتتماسسامانهستادجهتانجاممراحلعضویتدرسامانه: مرکز تماس 41934 دفتر ثبت نام: 8۵193768 و 88969737

مبلغ پایهعنوان پروژهردیف
مبلغ تضمینشماره فراخوان)ریال(

)میلیون ریال(
مهلت زمانی 
دریافت اسناد/ 

ساعت
مهلت زمانی ارائه 
پیشنهاد/ ساعت

زمان بازگشایی 
پاکات / ساعت

1

اجرای عملیات حفاظت و قرق)حسب 
مورد مراتع شهرستان های تابعه استان، 

49.4۵ هکتار بوته کاری در شهرستان های 
ری)22.1 هکتار(، مالرد)21.6 هکتار( و 
شهریار )۵.7۵ هکتار( و کپه کاری )62 
هکتار(توأم با ذخیره نزوالت آسمانی در 

مراتع شهرستان شمیرانات

6،734،000،000 20000041410000473371400/11/04
ساعت: 19:00

1400/11/16
ساعت:08:00

1400/11/16
ساعت:8:0۵

سيستم مديريت يکپارچه / کد 10/25/00/ف

 آگهی تجديد مناقصه عمومی 
نوبتدوميک مرحله ای )شماره 164/ ن ج/1400 (

ش�رکتآبوفاضالباس�تانالبرزدرنظردارد900مترلولهآبده)مانیس�مان(و150عددبوش�نس�ایز
4و6این�چازمح�لمناب�عداخل�یش�رکت)ماده11(راازطریقمناقص�هعموميازمن��اقص�هگرانواجد

شرایطخریدارينماید.
مدتتحویل:ازتاریخانعقادق��راردادبهمدت30)سی(روزتعیینميگردد.

مبلغتضمینش�رکتدرمناقصه472/000/000ریالبهصورتواریزنقديبهحس�ابش�رکت,چک
بانکيتضمینش�ده,ضمانتنامهبانکيویامطالباتقطعيتائیدوبلوکهش�دهنزدش�رکتآبوفاضالب

استانالبرزميباشد.
مهلتتحویلاس�نادمناقصه:تاپایانوقتاداريروزدوش�نبهمورخ1400/11/18ومحلتحویلاس�ناد

ادارهدبیرخانهشرکتآبوفاضالباستانالبرزميباشد.
تاریخبازگشایيپاکات:ساعت15روزسهشنبهمورخ1400/11/19خواهدبود.

داوطلب�انمیتوانن�دب�همنظ�وردریافتاس�نادمناقصهازتاری�خ1400/10/29تاپای�انوقتاداريروز

یکشنبهمورخ1400/11/03بادردستداشتنمعرفینامهبهادارهدبیرخانهشرکتآبوفاضالباستان
البرزواقعدرکرج-انتهايبلوارش�هیدچمرانس�اختمانش�مارهیکویاپایگاهمليمناقصاتبهآدرس

)iets.mporg.ir(مراجعهنمایند.
تلفنتماس:026-32117152

هزینهدرجآگهيبهعهدهبرندهمناقصهميباش�د.س�ایراطالعاتوجزئیاتمربوطدراس�نادمناقصه
مندرجاست.

)iets.mporg.ir(جهتکس�باطالعاتبیش�تربهس�ایتپایگاهملياطالعرس�انيمناقصات،بهآدرس
مراجعهنمایید.


شرکتآبوفاضالباستانالبرز)سهامیخاص(
پذیرایانتقادهاوپیشنهادهایشهروندانازطریقسامانهپیامکوتاه30007122هستیم.


